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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٨مرداد   ١٩]تاریخ:[ 

 

 بهایی در تهران بازداشت شدندسه شهروند 

صبح امروز، سه شهروند بهایی به نام های منیره باویل سفالیی، مینو زمانی پور و غالمحسین  –خبرگزاری هرانا 

 .مظلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند

، سه  ٩٨مردادماه  ١٩ران، امروز شنبه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ای

 .شهروند بهایی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند

 .هویت این شهروندان “منیره باویل سفالیی، مینو زمانی پور و غالمحسین مظلومی” توسط هرانا احراز شده است

نفر از مامورین اداره اطالعات با   ٣صبح   ٨یکی از نزدیکان این شهروندان بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “ساعت 

در دست داشتن حکم وارد منزل منیره باویل سفالیی شده و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از جمله  

لپ تاپ، تلفن همراه، کتب و تصاویر بهایی، خانم باویل سفالیی را نیز با خود بردند. مامورین در هنگام خروج گفته 

 .”ع ثانوی وضعیت بازداشت شدگان را پیگیری نکنیداند که تا اطال

وی در ادامه افزود: “در هنگام بازداشت، مامورین گفته اند که بازداشت ایشان در ارتباط با پرونده قبلی صورت 

گرفته است. گفته می شود پرونده قبلی خانم باویل سفالیی در ارتباط با پیگیری موضوع نبش قبر یک شهروند بهایی 

است که پیشتر در روستای گیالوند از توابع دماوند صورت گرفته بود. جسد این شهروند بهایی توسط افراد  بوده

 .”های جابان از توابع همان شهرستان رها شده بودناشناسی نبش قبر شده و در بیابان

 .رفته بودندگفته می شود این شهروندان بهایی پیشتر نیز در این خصوص بازداشت و مورد بازجویی قرار گ

مردادماه، روح هللا زیبایی و ابوالفضل انصاری دو تن از شهروندان بهایی  ١۲الزم به ذکر است شنبه هفته گذشته 

ساکن کرج نیز بازداشت و منزلشان مورد تفتیش نیروهای امنیتی و ضبط وسایل شخصی قرار گرفته بود. همچنین 

پژوهشگر و نویسنده بهایی در کرج مورد تفتیش نیروهای امنیتی و مردادماه نیز منزل تورج امینی،  ١٣روز یکشنبه 

ضبط وسایل شخصی قرار گرفت. روز جمعه نیز منزل جمال الدین خانجانی، از مدیران سابق جامعه بهایی ایران، 

  ساعته منزل این ۵روز جمعه توسط مامورین وزارت اطالعات مورد تفتیش قرار گرفته است. مامورین پس از تفتیش 

 .شهروند بهایی تمامی کتب، تصاویر بهایی و مقداری وجه نقد وی را نیز با خود بردند

های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی شهروندان بهایی در ایران از آزادی 

دنی و سیاسی هر شخصی حق  المللی حقوق ممیثاق بین ١٨اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١٨است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .برخوردار باشد

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  هودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیمسیحیت، ی

 .سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورمتن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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